miejscowosc i data

( imi41 i nazwisko lub pelna nazwa podmiotu wyst41pujlJCego 0 zaj41cie pasa drogowego)

(dokJadny adres zamieszkania lub siedziba podmiotu)

(PESEL, NIP, Nr KRS lub innego organu ewidencyjnego, nr telefonu kontaktowcgo)

Zarz~d

Drog Powiatowych
wLukowie
ul. Lapiguz 112
21-400 Lukow

Wniosek
o wydanie zezwolenia na prowadzenia robot w pasie drogowym
Proszt( 0 wydanie zezwolenia na zajt(cie pasa drogowego drogi Nr .................................................... .
nazwa drogi ...........................................................................................................

........................................................... w miejscowosci ......................................................................... .
dokladna lokalizacja ................................................................................................ .
................... ................................................... ..... ........................ .................. strona drogi. ...................... .

cel zajt(cia pasa drogowego: .................................................................................................. ..

1. Powierzchnia pasa drogowego zajt(ta w celu wykonania w/w robot ...... ..... .......... ................... m2 ,

wtym: 
- pasow dzielqcych jezdnit(, chodnikow, placow, sciezek rowerowych i ciqgow pieszych,
poboczy utwardzonych, poboczy do 1 metra od krawt(dzi jezdni

cR. .......... .................... ................ szer...................... ........ ......... pow............................................. .
- jezdnia do 20% jej szerokosci, opasek, zatok postojowych i autobusowych
dl. ..................................... " ....... szer. .... ................... ....... ......... pow..............................................
- jezdnia powyzej 20% do 50% szerokosci

dl. .............................................. szer. ... ........ ......... ..... .... .......... pow............................................ .
jezdnia pOwyZej 50% do 100% szerokosci
dl. .............................................. szer. ... ............. ......... .............. pow.............................................
- pozostale elementy pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1-4
dl. .. ...... .......... ............................ szer... ........ .... .......... ... ..... ...... pow. . ........................................... .

2. Planowany termin zajt(cia pasa drogowego: od dnia ................................................................. ..
do dnia..............................................tj. dni ................................. Za okres koitcowy zajt(cia pasa
drogowego uWaZa sit( dzieit przywrocenia terenu do stanu poprzedniego i przekazania go
protok61em odbioru podpisanym przez przedstawiciela ZDP.

3. Inwestorem robot (zgodnie z pozwoleniem na budowt() jest:

sprawt( prowadzi Panli .......................................................................teL .............................................. .
4. Generalnym wykonawc~ robot bt(dzie: ......................................................................................... ..

5. Kierownikiem budowy (robot)

odpowiedzialnym za wykonanie robot zgodnie z projektem,

zezwoleniem ~du drogi i za bezpieczeitstwo ruchu oraz utrzymanie porz~dku, bt(dzie
Panli .............................................................. zam. ul. ........................................................................... .
. .
" .................................................... ,
nr ............................... k0 d pocztowy ......................... mteJscowosc
nr uprawnieit ..... ................... ............ ........ ........... teL kontaktowy ..................................................... .

6. Inspektorem nadzoru bt(dzie Panli .......................................................................................... ,........ .
zam. uL ............................................................. nr ..................... kod pocztowy ................................. .
miejscowosc ............................................................. nr uprawnieit ...................................................... .
tel. kontaktowy ................................................... .
PRAWIDLOWOSC DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WLASNOru;CZNYM PODPISEM.

Podpis wnioskodawcy

(

UWAGA - jednoczesnie z niniejszym wnioskiem naleiy zloiyc wniosek 0 wydanie zezwolenia
na umieszczenie w pasie drogowym urzqdzenia infrastruktury technicznej.
Potwierdza si~ przyj~cie zlecenia na napraw~ (odbudow~) nawierzchni i innych elementow
"'ak
. ' ..................................................................................................... .
drogowych w t ermlrue
J wyzeJ:
nazwa przedsi~biorstwa

...................................................................................................................................................................
Rodzaj i zakres przyj~tych robot:

................................................................................................................................................................

podpisipi~

W zalqczeniu:*
1. Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zaj~cia pasa drogowego,
2. Kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarz/.ld drogi,
3. Oswiadczenie 0 posiadaniu waZnego pozwoleniana budow~ obiektu umieszczanego w
pasie drogowym lub 0 zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,
4. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, ktory powinien okreslac rowniez sposob
zabezpieczenia robot - 1 egz.,·· jezeli zaj~cie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widocznosc na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniej/.lcej
organizacji ruchu pojazdow lub pieszych.).
5. Informacja 0 sposobie zabezpieczenia robot - jezeli nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu,
6. Ogolny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego
7. Pelnomocnictwo udzielone przez Inwestom do reprezentowania go przez osob~ trzeci/.l w
sprawach zwi~ych z zaj~ciem pasa drogowego + oplata skarbowa w wysokosci 17 zl,
8. Harmonogram robot - wymagany w przypadku prowadzenia robot etapami,
• niepotrzebne skreslic,
•• dopuszcza si~ zlozenie kopii potwierdzonych za zgodnosc z oryginalem,
Uwaga:
Wniosek 0 zaj~cie pasa drogowego nalezy zlozyc, co najrnniej z miesi-;cznym wyprzedzeniem
przed planowanym terminem jego zaj~cia.
Teren zaj~ty obejmuje caly plac budowy q. miejsce wykopu, odldadu urobku, skladowania
materialow , powierzchni~ zaj~t/.l przez sprz~t, barakowozy, jak rowniez drogi objazdowe i
dojazdowe (za wyj/.ltkiem objazdu po istniej/.lcej sieci drog).

Dodatkowe informacje na lemat warunkow zajfcia pasa drogowego moina uzyskac w
Wydziale Drog i Mostow tel. (0-25) 7982020, 79826 17 wew. 17.
Zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. ooplacie
skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 - za1llcznik do w/w ustawy czysc III, ust. 44, kol. 4, pkt. 8).

"
I

dl. .............................................. szer. ....................................... pow.. ...........................................
jezdnia powyzej 50% do 100% szerokosci
dl. .............................................. szer. .......... .......... ................... pow.. ...........................................
- pozostale elementy pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1-4
dl. .......... .................................... szer......................... .............. pow. . .......................................... ..

2. Planowany termin zajycia pasa drogowego: od dnia .................................................................. .
do dnia .............................................. ~. dni ................................. Za okres koncowy zajycia pasa
drogowego uWaZa siC( dzien przywrocenia terenu do stanu poprzedniego i przekazania go
protok61em odbioru podpisanym przez przedstawiciela ZDP.

3. Inwestorem robot (zgodnie z pozwoleniem na budowC() jest:

sprawy prowadzi Pan/i. ......................................................................tel. ..... '" .......................................
4. Generalnym wykonawc~ robot bydzie: ......................................................................................... ..

5. Kierownikiem budowy (robot) - odpowiedzialnym za wykonanie robot zgodnie z projektem,
zezwoleniem z~du drogi i za bezpieczenstwo ruchu oraz utrzymanie porz~dku, bydzie
Pan/i. ............................................................. zam. ul. ........................................................................... .
. .
"
nr ............................... k0 d poczt owy ......................... Ill1eJscowosc
.................................................... ,

nr uprawnien ........... ................................... ..... .... tel. kontaktowy ..................................................... .

6. Inspektorem nadzoru bydzie Pan/i .......................................................................................... ,........ .
zam. ul .............................................................. nr ..................... kod pocztowy ................................. .
miejscowosc ............................................................. nr uprawnien ...................................................... .
tel. kontaktowy ................................................... .
PRAWIDLOWOSC DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WLASNOru;CZNYM PODPISEM.

Podpis wnioskodawcy

